Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín,
tel. 493 555 415, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz

Zápis č. 1/2021 ze dne 31. 3. 2021
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 18:00 hod

Program:
1) Zřízení věcného břemene IP-12-2011850/VB/03
2) Povolení zřízení vodovodní přípojky přes obecní pozemek 626/3
3) Zápis do kroniky za rok 2019
4) Různé
5) Diskuse

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné.
Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Václav Popek, Jana Vitíková, Vlasta
Jandová
Omluveni: Ladislav Kroutil
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Vlasta Jandová
Ověřovatelé zápisu: Jana Vitíková, Václav Popek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Janu Vitíkovou a Václava Popka a zapisovatelem Vlastu Jandovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/OZ1/2021 bylo schváleno.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. Zákona o obcích).
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1) Zřízení věcného břemene IP-12-2011850/VB/03
Starosta informoval přítomné o záměru uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.: IP-12-2011850/VB/03. Jedná se o podzemní kabelové vedení nn 0,4 kV, které povede skrz
pozemek p. č. 603/3 ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –

služebnosti č.: IP-12-2011850/VB/03.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 2/OZ1/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

2) Povolení zřízení vodovodní přípojky přes obecní pozemek 626/3
Starosta přečetl žádost pana Josefa Řeháka o záměru zřídit vodovodní přípojku a šachtu, která by
se umístila na obecní pozemek p. č. 626/3 a na mapách ukázal přítomným její možné umístěni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje, že p. Josefu Řehákovi povolí umístění vodovodní
přípojky a šachty na obecní pozemek p. č. 626/3.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 3/OZ1/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

3) Zápis do kroniky za rok 2019
Starosta předal přítomným k přečtení návrh zápisu do kroniky za rok 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje zápis do kroniky za rok 2019 v předloženém znění.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.4/OZ1/2021 bylo schváleno.
4) Různé
Starosta shrnul, které údržbové práce již proběhly. Došlo k revitalizaci zelené plochy u čekárny,
údržbě hřbitova a úpravy okolo požární nádrže a dětského hřiště.
Starosta dále informoval o cenové nabídce na kompletní opravu výtahu ve školce, která je 219.600
Kč bez DPH. Starosta informoval přítomné o hledání jiného dodavatele případně možnosti
zhotovení pouze nejnutnějších oprav.
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Starosta také informoval přítomné o opravách tepelného čerpadla v budově úřadu a MŠ.

P. Thöndel informoval přítomné o úpravách svého pozemku par. č. 22/1 a 22/2. Na zahradě vzniká
tůň, květnatá louka a lávka, která byla projektována dodatečně z důvodu, že jeho pozemek je bez
lávky nepřístupný.
Lávka, která je na pozemku umístěna nyní, je pouze provizorní.
Z přítomných obyvatel vzešel požadavek na dopsání schválené půjčky p. Pokornému v roce 2013 a
2016, neboť tehdejší kronikářka do kroniky tuto informaci nenapsala. Zastupitelé s dodatečným
dopisováním nesouhlasí a informují obyvatele, že v roce 2020 bylo uzavřeno dědické řízení po
zesnulém p. Pokorném a většina dlužné částky byla již splacena. Současná kronikářka tyto
informace a informace o půjčkách zanese do zápisu do kroniky za rok 2020.

5) Diskuze
Starosta ukončil zasedání v 19:30.
Zápis byl vyhotoven dne

Zapisovatel: V. Jandová

Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..

……………………………dne……………………..

Starosta: . ………………………. dne……………………..

Vyvěšeno (i elektronicky) ……………………………….

Sejmuto (i elektronicky)………………………………..

Přílohy zápisu:
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1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 31. 3. 2021
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